
 

 

 

1

 
 

 
 
     
 

ผลสํารวจเร่ือง  “ความในใจที่มีตอกันระหวางแมและลูกวัยรุน” 
 
 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ(กรุงเทพโพลล) เผยผลสํารวจพบวาโอกาสวันแมปน้ีสิ่งที่ลูกวยัรุนตัง้ใจจะ
ทําใหแมมากที่สุดอันดับแรกคือจะนําดอกมะลิ พวงมาลัยไปกราบแม (รอยละ 23.5) รองลงมาคือใหเวลาอยู
กับแม พาแมไปเที่ยว พาไปทานขาว (รอยละ 14.8) และบอกรักแม กอดแม หอมแม (รอยละ 14.6) สวนใน
มุมมองของผูเปนแมน้ันของขวัญวันแมที่อยากไดจากลูกมากที่สุดอันดับแรกคือใหลูกเปนคนดีของสังคม 
(รอยละ 43.8) รองลงมาคือใหเชื่อฟงคําสั่งสอนของแม (รอยละ 17.8) และตั้งใจเรียนหนังสือ (รอยละ 14.8)  
  เมื่อสอบถามความรูสึกของแมที่มีตอลูก พบวา เรื่องที่ลูกทําใหแมดีใจ ปลื้มใจมากที่สุดคือ การที่ลูก
ตั้งใจเรียนหนังสือ ไมหนีเรียน (รอยละ33.3) สวนเรื่องที่ลูกทําใหเสียใจและทุกขใจมากที่สุดคือ การที่ลูกดื้อ 
ไมเชื่อฟงแม เถียงแม และพูดจากาวราวกับแม (รอยละ 40.0) และความรูสึกของแมเมื่อตองเฆ่ียนตีหรือทํา
โทษลูกคือรูสึกเสียใจมากที่สุด (รอยละ 55.1)  
  ทั้งน้ีเมื่อเปรียบเทียบความรูสึกของลูกที่มีตอแม พบวา เรื่องที่แมทําใหลูกดีใจปลื้มใจมากที่สุดคือ 
การที่แมแสดงออกถึงความรักโดยการกอด หอม ดูแลเอาใจใสใหความอบอุน (รอยละ 28.7) สวนเรื่องที่แม
ทําใหรูสึกเสียใจทุกขใจมากที่สุดคือ การถูกแมดุดา ตอวา ตําหนิ จูจี้ ข้ีบน (รอยละ 31.7) และความรูสึกของ
ลูกเมื่อถูกแมเฆี่ยนตีหรือทําโทษคือรูสึกเสียใจ นอยใจมากที่สุด (รอยละ 39.8)   
  สําหรับเรื่องที่เปนหวงและวิตกกังวลมากที่สุดจากสภาพสังคมในปจจุบัน พบวา แมเปนหวงลูกใน
เรื่องยาเสพติดมากที่สุด (รอยละ 44.8) รองลงมาคือการคบเพื่อนไมดี (รอยละ 44.6) และภัยจากอินเทอรเน็ต 
(รอยละ 31.4)  ในขณะที่ลูกเปนหวงแมมากที่สุดในเรื่องปญหาสุขภาพ (รอยละ 81.2) รองลงมาคือการทํางาน
หนัก พักผอนนอย (รอยละ 59.5) และหวงเรื่องแมเครียดและคิดมาก (รอยละ 45.3) 
 
  

ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
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1. สิ่งที่ตั้งใจจะใหเปนของขวัญในวันแมปน้ี (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง)  
 

ของขวัญทีแ่มอยากไดจากลูกมากที่สดุ  
3 อันดับแรก 

ของขวัญทีล่กูอยากใหแมมากที่สุด 
3 อันดับแรก 

อันดับที่ 1 ใหลูกเปนคนดีของสังคม
  

รอยละ 43.8 อันดับที่ 1 นําดอกมะลิ พวงมาลัย 
                ไปกราบแม  

รอยละ  23.5 

อันดับที่ 2 เชื่อฟงคําสั่งสอนของแม  
             ไมด้ือ  

รอยละ 17.8 อันดับที่ 2 ใหเวลากับแม พาไปเที่ยว  
             ทานขาว  

รอยละ 14.8 

อันดับที่ 3 ตั้งใจเรียนหนังสือ 
  

รอยละ 14.8 อันดับที่ 3 บอกรักแม กอด และ หอมแม  รอยละ 14.6 

 
2. เปรียบเทียบการกระทําของแมและลูกที่ทําใหอีกฝายดีใจ สุขใจ หรือปลื้มใจ มากที่สุด (เปนคําถามปลายเปดให
ผูตอบระบุเอง) 
 

การกระทําของลูกที่ทําใหแมดีใจ 
มากที่สุด 3 อันดับแรก 

การกระทําของแมที่ทําใหลูกดีใจ 
มากที่สุด 3 อันดับแรก 

อันดับที่ 1 ลูกตั้งใจเรียนหนังสือ 
                ไมหนีเรียน 

รอยละ 33.3 อันดับที่ 1 แมแสดงออกถึงความรัก 
กอด หอม ดูแลเอาใจใสให
ความอบอุน 

รอยละ 28.7 

อันดับที่ 2 เปนเด็กดี ไมเกเร เชื่อฟงคําสั่ง
สอนของแม  

รอยละ 23.9 อันดับที่ 2 เปนที่ปรึกษายามทุกขใจ  
              ใหกําลังใจ และชวยเหลือ 

รอยละ 15.5 

อันดับที่ 3 ลูกเรียนเกง ไดเกรดดี   รอยละ 15.4 อันดับที่ 3 แมตามใจ ซ้ือของให  รอยละ 12.4 
 
3. เปรียบเทียบการกระทําของแมและลูกที่ทําใหอีกฝายเสียใจหรือทุกขใจมากที่สุด (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบ
ระบุเอง) 

 

การกระทําของลูกที่ทําใหแมเสียใจหรอืทุกขใจ 
มากที่สุด 3 อันดับแรก 

การกระทําของแมที่ทําใหลูกเสียใจหรอืทุกขใจ 
มากที่สุด 3 อันดับแรก 

อันดับที่ 1 ลูกดื้อ ไมเชื่อฟงแม ชอบ
เถียงตอปากตอคํา  และ
พูดจากาวราวกับแม 

รอยละ 40.0 อันดับที่ 1 แมดุ ตอวา ตําหนิ จูจี้ ข้ีบน  รอยละ  31.7 

อันดับที่ 2 ลูกไมสนใจการเรียน  
            หนีเรียน  

รอยละ 16.4 อันดับที่ 2 แมไมเขาใจ ไมฟงเหตุผล  
            มองลูกในแงลบ 

รอยละ 14.9 

อันดับที่ 3 ลูกติดเกม  รอยละ  6.1 อันดับที่ 3 แมทํางานหนัก ไมดูแลสุขภาพ
ตัวเอง  

รอยละ 6.4 
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4. เมื่อเปรียบเทียบความรูสึกตอการเฆ่ียนตี หรือการทําโทษลูก พบวา 

 
5. เปรียบเทียบความรูสึกระหวางแมกับลูกวัยรุนตอการที่แมใหเวลาในการพูดคุย ใหคําปรึกษา หรือทํา
กิจกรรมรวมกับลูกในทุกวันน้ี  

  

ความรูสึกของแม ความรูสึกของลูก 
เห็นวาแมใหเวลากับลูกอยางเพียงพอ  รอยละ 72.1 เห็นวาแมใหเวลากับลูกอยางเพียงพอ รอยละ 84.1 
เห็นวาไมเพียงพอ   
(โดยใหเหตุผลวาตองทํางาน เวลาไมตรงกัน 
ลูกอยูหอพัก ลูกติดเพื่อน ฯลฯ) 

รอยละ 27.9 เห็นวาไมเพียงพอ  
(โดยใหเหตุผลวา เวลาไมตรงกัน กลับบาน
ดึก ไมไดอยูดวยกัน ฯลฯ) 

รอยละ 15.9 

 
6.เปรียบเทียบความคิดเห็นตอเรื่องที่เปนหวง หรือ วิตกกังวลมากที่สุด จากสภาพสังคมในปจจุบัน (ตอบได
มากกวา 1 ขอ) 

 

เร่ืองที่แมเปนหวงลูก  
มากที่สุด 3 อันดับแรก 

 เร่ืองที่ลูกเปนหวงแม 
มากที่สุด 3 อันดับแรก 

 

อันดับที่ 1 เร่ืองยาเสพติด รอยละ 44.8 อันดับที่ 1 ปญหาสุขภาพ รอยละ 81.2 
อันดับที่ 2 คบเพื่อนไมดี รอยละ 44.6 อันดับที่ 2 ทํางานหนัก พักผอนนอย รอยละ 59.5 
อันดับที่ 3 ภัยจากอินเทอรเน็ต รอยละ 31.4 อันดับที่ 3 แมเครียด คิดมาก  รอยละ 45.3 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความรูสึกของแมที่ตองเฆี่ยนตี หรือลงโทษลูก 
3 อันดับแรก 

ความรูสึกของลูกที่ถูกแมเฆ่ียนตี ลงโทษ 
3 อันดับแรก 

อันดับที่ 1 รูสึกเสียใจ   รอยละ  55.1 อันดับที่ 1 รูสึกเสียใจ นอยใจ   รอยละ 39.8 
อันดับที่ 2 รูสึกสงสารลูก  รอยละ  14.4 อันดับที่ 2 ยอมรับและเขาใจ  รอยละ 37.4 
อันดับที่ 3 รูสึกภูมิใจที่ไดทําหนาที่แม รอยละ  5.5 อันดับที่ 3 รูสึกเฉยๆ  รอยละ 8.7 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
      เพื่อสอบถามความคิดเห็นของแมและลูกที่เปนวัยรุนในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับความใจในที่อยากบอกซึ่ง

กันและกันในโอกาสวันแมที่จะมาถึงในปนี้  เพื่อสะทอนมุมมองความคิดเห็นของทั้งสองฝาย ตลอดจนใหสังคมและผู
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ และนําไปใชเปนแนวทางในการเสริมสรางความเขาใจและความสัมพันธที่ดีระหวางแมและ
ลูกวัยรุนตอไป 

  
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางแมที่มีลูกอยูในชวงอายุ 15-25 ป และวัยรุนอายุ 15-25 ปที่อาศัยอยูใน
กรุงเทพมหานคร ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมจากเขตการปกครอง
ทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก จํานวนทั้งสิ้น 30 เขต ไดแก เขตคลองเตย คลองสาน จตุจักร ดอนเมือง     
ดินแดง ทุงครุ ธนบุรี บางกอกนอย บางกอกใหญ บางกะป บางขุนเทียน บางคอแหลม บางแค บางนา บางบอน 
บางรัก บึงกุม ปทุมวัน พระโขนง มีนบุรี ยานนาวา ราชเทวี ลาดพราว วังทองหลาง วัฒนา สวนหลวง สาทร 
หนองจอก หลักสี่ และหวยขวาง จากนั้นจึงสุมถนน และประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุม
ตัวอยางทั้งสิ้น 1,013  คน เปนแมรอยละ 42.7 และลูกรอยละ 57.3  

  
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 4% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน
แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถาม
ปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเองโดยอิสระ (Open Form) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  6-8 สิงหาคม 2553 

      
วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :   10 สิงหาคม 2553 
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ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

 
 จํานวน รอยละ 
สถานภาพของกลุมตัวอยาง   
                      เปนแม (ที่มีลูกอายุ 15-25 ป) 433 42.7 
                      เปนลูก (อายุ 15-25 ป) 580 57.3 

รวม 1,013 100.0 
อายุลูก   
                      15 - 18 ป 203 34.9 
                      19 - 22 ป 203 34.9 
                      23 - 25 ป 174 30.2 

รวม 580 100.0 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 

 


